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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 
Aika: Tiistaina 29.08.2017 kello 17.00 – 20.10  
 
Paikka: Ylihärmän seurakuntatalo  
 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Kari Mauno  varajäsen 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki  
Sahi Kimmo  varajäsen  
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
 
Antila Miia työntekijä  
Huhdankoski Sinikka työntekijä 
Huhdankoski Sirpa työntekijä 
Lahti Maria työntekijä 
Latva-Laturi Mirja työntekijä 
Sironen Anna-Maria työntekijä 
Turpela Heli työntekijä 
Ylihärsilä Kirsi työntekijä 

 
Poissa:       Alatalkkari Anna-Maija jäsen 
 Palojärvi Inka jäsen  
 
 
 

Asiat: 72-78§ 

 
 
72 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
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Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 

läsnäolijat 
 
 
73 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    

 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 
yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7 luku 4 §).   

    
Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle 22.08.2017. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
Päätös:      
 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
74 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin, 
 muissa asioissa Heikki Erkinheimo tuo esille uutta tietoa Kortesjärven 

kirkkotarhalle mahdollisesti sijoitettavasta nälkävuosina kuolleiden 
muistomerkistä. Jyrki Jormakka tiedottaa Alahärmän päiväkodin läheisyydessä 
olevasta maakaistaleesta joka on ilmennyt olevan seurakunnan omistuksessa.  

 
 
 
75 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 

 
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja 
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eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa 
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Marjatta 
Seppä-Lassila ja Paula Takala, jotka toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 

 
 
Pöytäkirja tarkastetaan 30.08.2017  klo 9.00 -14.00 välisenä aikana.  
 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä 
julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai – järjestyksen mukaan ole pidettävä 
salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan 
seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja 
Ylihärmän kappeleissa 31.08.- 14.09.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marjatta 
Seppä-Lassila ja Paula Takala  
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marjatta Seppä-Lassila ja 
Paula Takala.  

 
 
76 § Kirkkohallituksen tulevaisuuskyselyyn vastaaminen 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  

Kirkkohallitus on saanut toimeksi selvittää kirkolliskokoukselle annettuja 
esityksiä kirkon tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kirkkohallitus on 
lähettänyt seurakuntiin kyselyn eri aiheisiin liittyen. Seurakuntia on ohjeistettu 
vastaamaan kyselyyn työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistoimin. 
Tarkoitusta varten kirkkoneuvosto on päättänyt 8.8.2017 järjestää aiheesta 
erillisen yhteiskokouksen työntekijöille ja kirkkoneuvostolle. Kirkkoherra on 
lähettänyt 17.8.2017 työntekijöille kutsun osallistua kokoukseen. Kutsun 
liitteenä oli kirkkohallituksen lähettämä kysely.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

Kirkkoneuvosto keskustelee kyselyyn liittyvistä aiheista. Päätökset tehdään 
kokouksessa vallitsevan yleisen mielipiteen perusteella. Yleinen mielipide 
kuhunkin kysymykseen selvitetään äänestämällä. Eniten ääniä saanut 
vaihtoehto muodostuu seurakunnan kannaksi. Esitän, että ainoastaan 
kirkkoneuvoston jäsenet äänestävät kirkon henkilöstön asemaa koskevissa 
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kysymyksissä. Esityksen perusteluna on henkilöstön jääviys omaa 
asemaansa koskevassa päätöksenteossa. Toisaalta on huomattava myös se, 
että henkilöstö tuntee tarkoituksenmukaiset ratkaisuvaihtoehdot ja eri 
vaihtoehtojen seuraukset kokemuksestaan käsin. Toisaalta kirkkoneuvosto 
valitsee kaikki työsuhteiset työntekijät ja suuren osan myös viranhaltijoista. 
Toisinkin voidaan aivan hyvin menetellä. Pääasia on, että seurakunnan 
mielipiteen muodostamisesta kyselyyn vastaamiseksi henkilöstöasioissa 
tehdään päätös ennen asioiden käsittelyä. 

 
Päätös: Käytiin läpi annettu tehtävä kohta kohdalta ja hyväksyttiin päätökset 

yksimielisesti (LIITE 1) 
  
 
 
77 § MUUT ASIAT 
 

A. Nälkävuosien muistomerkin laitto Kortesjärven kirkkomaalle 
 
 Kirkkoneuvoston kokous 8.8.2017 § 67 G 

Todettiin että pian tulee 150 vuotta kuluneeksi nälkävuosista. Kortesjärvellä 
olisi halukkuutta laittaa muistomerkki kirkkomaalle nälkävuosina kuolleiden 
muistoksi. 

 Tähän liittyen pyydettiin jonkinmoista avustusta muistomerkin laittamiseen. 
 
 Päätös: 
 Asian valmistelua jatketaan ja etsitään eri tahoja jotka voisivat lähteä 

rahoittamaan hanketta. Jos rahoitus jää vajaaksi asia tuotaneen uudestaan 
neuvoston käsittelyyn. 

 
 

Kokouksessa Heikki Erkinheimo totesi että ulkopuoliosta rahoitusta on saatu 
kerättyä 1000 euroa. Keskusteltiin, että seurakunnalta voisi löytyä 
muistomerkiksi sopiva kivi työstettäväksi.  

 
Päätös: Päätettiin toteuttaa Heikki Erkinheimon esitys Kortesjärven kirkkomaalle 

suunniteltavasta muistomerkistä. 
 
 

B. Maakaistale, joka on ilmennyt olevan seurakunnan omistuksessa 
 
Kirkkoherra antoi tiedoksi Alahärmän päiväkodin laajennussuunnitelmista 
tulleesta havainnosta. Päiväkodin läheisyydessä oleva tieosuus, johon 
päiväkoti olisi laajenemassa, on osoittautunut seurakunnan omistamaksi 
maakaistaleeksi. Tätä asiaa tullaan käsittelemään seuraavassa 
kirkkoneuvoston kokouksessa. 

 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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78 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 2) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello  
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 30.08.2017 
 
  
  

 Marjatta Seppä-Lassila   Paula Takala 
  
 

 
 
 

  



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 5/2017                6 (6)               
KIRKKONEUVOSTO                       29.08.2017               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 31.08.- 14.09.2017 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 22.08.-14.09.2017.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
   
 __________________________________________________ 

Ilmoitustaulun hoitaja  


